
“ Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/5-02/2012/ 019 по проект „Подкрепа за устойчиво 
развитие и растеж на град Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган.”  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
към покана с изх. № 14 от 04.04.2014 г. относно избор на изпълнител на 
обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична 
покана, с предмет: „Детайлно обследване за енергийна ефективност на сгради в 
експлоатация”, ДБФП № BG161PO001/5-02/2012/019, по проект „  Подкрепа за 
устойчиво развитие и растеж на град Смолян“, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие”  
 

 

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ 
УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА  

 
 

1. Обект на поръчката:  
 Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” с наименование: 
„Детайлно обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация”, 
ДБФП № BG161PO001/5-02/2012/019, по проект „  Подкрепа за устойчиво развитие 
и растеж на град Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”  
 Предметът на настоящата поръчка, включва следните дейности: 
 Извършване на обследване за енергийна ефективност на 5 /пет/ сгради 
общинска собственост, а именно: ОДЗ № 5 „Буратино”, Родопски драматичен 
театър „Н. Хайтов”, Планетариум, Художествена галерия, Регионална библиотека 
„Н. Вранчев”.   
 Конкретните параметри, обем и специфични изисквания към изпълнението са 
подробно и детайлно описани в Техническо задание, представляващо Приложение № 1, 
неразделна част от публичната покана. 
 

2.  Обособени позиции.   
 Не се предвиждат обособени позиции. 

 
3. Възможност за представяне на варианти в офертите. 

 Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 
 
 

 
 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България  
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4.  Място и срок за изпълнение на поръчката.  
Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Община Смолян. 
Срокът за изпълнение на поръчката се оферира от участниците в Техническата 

им оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 1. 
 
*Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката се оферира от участника в 

процедурата, но е не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни, считани от датата 
на подписване на договора за изпълнение и получаване на възлагателно писмо. 

 
5. Разходи за поръчката.  

 Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в избора. 
Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции 
за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, 
независимо от резултата или самото провеждане на избора. 
 Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената 
поръчка са за сметка на възложителя. 

 
6. Стойност на поръчката. 

 Стойността на поръчката се определя в български лева без данък върху 
добавената стойност /ДДС/. 
 Цената на договора за „УСЛУГА” се определя в лева без ДДС при спазване на 
изискванията на следващата т.7. и се предлага от участника в ценовата му оферта, 
изготвена по образец съгласно Приложение № 3. 
 Стойността на обществената поръчка включва всички разходи за качественото 
изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и 
срок, включително цената за вложени материали, техническа обезпеченост, в това 
число техника, експерти, извършени работи, разходи за труд, енергия, складиране, 
нощувки, храна, командировъчни и други подобни, както и непредвидените разходи и 
печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

7. Финансиране.  
 Финансирането се осигурява по проект „Подкрепа за устойчиво развитие и 
растеж на град Смолян“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ с № 
BG161PO001/5-02/2012/019 по Оперативна програма „Регионално Развитие”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, 
Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, Операция 5.3. „Изграждане на капацитет на 
бенефициентите по ОПРР”, схема на бюджетна линия BG161PO001/5-02/2012. 
 Финансирането на поръчката е в рамките на размера на допустимите разходи по 
проект „Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град Смолян“, финансиран по 
договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG161PO001/5-02/2012/019 по 
Оперативна програма „Регионално Развитие”, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 5 „Техническа 
помощ”, Операция 5.3. „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, схема 
на бюджетна линия BG161PO001/5-02/2012. 
 Предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката трябва да са 
съобразени с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури, а именно да 
съвпадат с размера на допустимите разходи по горепосочения проект. 
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 Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер до 28 600.00 лв.  
/словом двадесет и осем хиляди шестстотин лева / без ДДС. 
 Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща 
стойност за изпълнение на поръчката ще бъде отстранен от участие в настоящия 
избор. 
 
 

8. Схема на плащане 
Заплащането на цената на договора за изпълнение ще се извършва по банков път 

в български лева при условията, подробно описани в проекта на договор по образец 
съгласно Приложение  № 7, при следната схема за плащане: 
 
•••• Авансово плащане в размер на 35 % /тридесет и пет на сто/ от стойността на 

договора се извършва в срок до 14 /четиринадесет/ календарни дни след 
подписването му и представяне на надлежно оформена фактура – оригинал от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

•••• Окончателно плащане се извършва след приспадане на извършеното авансово 
плащане в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след изпълнение на поръчката, 
удостоверено надлежно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с представяне на двустранно подписан 
протокол за приемане на работата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и фактура от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството и 
съдържаща всички изискуеми реквизити съгласно изискванията на Оперативна 
програма „Регионално Развитие” 2007-2013. 
 

 Плащанията по договора за изпълнение се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 
платежно нареждане по посочена от изпълнителя в офертата му банкова сметка. 
 Всички документи, свързани с плащанията по договора с Изпълнителя се 
подписват от Ръководителя на проекта или от друго лице, упълномощено с нотариално 
заверено пълномощно, и трябва да имат печат на изпълнителя. 
 Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език в 
съответствие със Закона за счетоводството.  
 Те следва да съдържат следната задължителна информация: 
 Получател: Община Смолян 
 гр. Смолян, бул.“ България” № 12 
 ЕИК: 000615118 
 ЕИК по ЗДДС: BG 000615118 
 МОЛ: Николай Тодоров Мелемов 
 Номер на документа, дата, място 
 Получател: Николай Мелемов или упълномощен представител на Община 
Смолян. 
 
 В описателната част на фактурите задължително следва да бъде вписан 
следният текст: „ Разходът е по проект „Подкрепа за устойчиво развитие и растеж 
на град Смолян”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ с № 
BG161PO001/5-02/2012/019 по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007 - 
2013 
 


